
 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  

 
 
 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา ศาสนาและหนาที่พลเมือง (สค21002) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 40 ขอ 

 
 
 
 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
สาระการพัฒนาสังคม     รายวิชา  ศาสนา และหนาที่พลเมือง     รหัส สค21002     ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน   
มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

            5.3  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพ่ือความสงบสุขของสังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

1. มีความรู ความเขาใจ 
    เห็นคุณคา  
    และสืบทอด    
    ศาสนา วัฒนธรรม    
    ประเพณีของประเทศ 
    ในทวีปเอเชีย 

1. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  22       

1.1 ความเปนมาของศาสนาใน 
ประเทศไทย 

   - พุทธ 
   - คริสต 
     - อิสลาม 
     - พราหมณ-ฮินด ู
       - ซิกซ 

1.1.1 บอกความเปนมาของศาสนาพุทธ
ได 

 1 
ขอ 1 

     

1.1.2  บอกความเปนมาของศาสนาคริสต  
อิสลาม พราหมณ-ฮินดไูด 

 1 
ขอ 2 

     

1.2 ความเปนมาของศาสนา             
ในทวีปเอเชีย 

    - พุทธ 
   - คริสต 
    - อสิลาม 
    - พราหมณ-ฮินด ู
       - ซิกซ 

        

 1.3 หลักธรรมในแตละศาสนา          
ที่ทําใหอยูรวมกับศาสนาอื่นได   
อยางมีความสุข 

   - ศาสนาพุทธ ไดแก พรหมวิหาร 4 
ฆราวาสธรรม ฯลฯ 

   - ศาสนาคริสต 

1.3.1 บอกหลักธรรมสําคัญของแตละ
ศาสนาที่นํามาปฏิบัติเพื่อใหอยู
รวมกันไดอยางมีความสุขได 

 1 
ขอ 3 

     

 1.3.2 นําหลักธรรมที่สําคัญของศาสนาพุทธ 
มาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

   1 
ขอ 4 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 - ศาสนาอิสลาม 
      - ศาสนาพราหมณ – ฮินด ู
       - ศาสนาซิกซ 

1.3.3 นําหลักธรรมที่สําคัญของศาสนา 
คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินด ู    
มาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

   1 
ขอ 5 

   

 1.4 หลักธรรมในแตละศาสนาที่ทําให  
ผูนํามาประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี
ในศาสนาพุทธ ไดแก เบญจศีล 
เบญจธรรม พรหมวิหาร 4          
ธรรมที่ทําใหงาม ศาสนาคริสต        
ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู 
ศาสนาซิกซ 

       - กรณีตัวอยางบุคคลตัวอยาง       
ในแตละศาสนา 

1.4.1 ยกตัวอยางบุคคลสําคัญของทวีป 
เอเชียที่นําหลักธรรมของศาสนา    
มาปฏิบัติตนเปนคนดีได 

 1 
ขอ 6 

     

         

 1.5 วัฒนธรรม ประเพณีในประเทศไทย
และประเทศในทวีปเอเชีย 

      - ภาษา 
      - การแตงกาย 
      - อาหาร 
      - ประเพณ ี       
           ฯลฯ 

1.5.1  อธิบายลักษณะวัฒนธรรมการใช
ภาษาในประเทศไทยได 

 1 
ขอ 7 

     

 1.5.2  อธิบายลักษณะวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ภาษาในทวีปเอเชียได 

 1 
ขอ 8 

     

 1.5.3  อธิบายลักษณะวัฒนธรรม      
การแตงกายในประเทศไทยได 

 1 
ขอ 9 

 
 

    

 1.5.4  อธิบายลักษณะวัฒนธรรม 
เกี่ยวกับการแตงกายในทวีปเอเชียได 

 1 
ขอ 10 

     

  1.5.5  อธิบายลักษณะวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาหารในประเทศไทยได 

 1 
ขอ 11 

     

  1.5.6  อธิบายลักษณะวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาหารในทวีปเอเชียได 

 1 
ขอ 12 

     

  1.5.7  อธิบายลักษณะประเพณีใน 
         ทวีปเอเชียได 

 1 
ขอ 13 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 1.6. การอนุรักษ และสืบสาน  
วัฒนธรรม ประเพณีของ  
ประเทศไทย และประเทศ        
ในเอเชีย (กรณีตัวอยาง) 

1.6.1 ยกตัวอยางการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศไทยได 

  1 
ขอ 14 

    

 1.6.2  ยกตัวอยางการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีของประเทศจีน อินเดีย 
ญี่ปุนได 

  1 
ขอ 15 

    

  1.6.3  ยกตัวอยางการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตได 

  1 
ขอ 16 

    

 1.7 การประพฤติปฏิบัติตน         
เพื่อการอนุรักษ และสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณ ี               
ของประเทศไทย                   
และประเทศในทวีปเอเชีย 

 - จีน 
 - อินเดีย 

- ญี่ปุน 
- กัมพูชา 
- ลาว 

 - มาเลเซีย 
 - เมียนมา 
 - อินโดนีเซีย 
 - ฟลิปปนส 
       ฯลฯ 

1.7.1  บอกแนวทางการปฏิบัติตนให 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยได 

 1 
ขอ 17 

     

 1.7.2  บอกแนวทางการปฏิบัติตนให 
        เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ

ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุนได 

 1 
ขอ 18 

     

 1.7.3  บอกแนวทางการปฏิบัติตน              
ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ประเทศตาง ๆ  ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตได  

 1 
ขอ 19 

     

 1.7.4 ปฏิบัติตนไดเหมาะสมตาม
ประเพณีของประเทศตาง ๆ              
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตได 

   1 
ขอ 20 

   

 1.8 คานิยมที่พึงประสงคของ
ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ 
ในเอเชีย 

1.8.1  บอกคานิยมที่พึงประสงคของ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชียได 

 1 
ขอ 21 

     

         



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  1.8.2  นําคานิยมที่พึงประสงคของ
ประเทศตาง ๆ ของทวีปเอเชีย        
มาประยุกตใชใหเหมาะสมได 

   1 
ขอ 22 

   

2. มีความรู ความเขาใจ
ดําเนินชีวิตตามวิถี 
ประชาธิปไตย  
กฎระเบียบ ของ
ประเทศเพื่อนบาน 

 - กัมพูชา 
 - ลาว 
 - มาเลเซีย 
 - พมา 
 - อินโดนีเซีย 
 - ฟลิปปนส     
        ฯลฯ 

2. หนาที่พลเมือง  18       

2.1 ความเปนมา หลักการ  
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

2.1.1 บอกความเปนมา                      
ของรัฐธรรมนูญไทยได 

 1 
ขอ 23 

     

 2.1.2  บอกหลักการ                             
ของรัฐธรรมนูญไทยได 

 1 
ขอ 24 

     

 2.1.3  บอกเจตนารมณ                         
ของรัฐธรรมนูญไทยได 

 1 
ขอ 25 

     

2.2   โครงสรางและสาระสําคัญ           
ของรัฐธรรมนูญ 

2.2.1  อธิบายโครงสรางของรัฐธรรมนูญ
ไทยฉบับปจจุบันได 

 1 
ขอ 26 

     

 2.2.2  อธิบายสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบันได 

 1 
ขอ 27 

     

 2.3 การปฏิรูปการเมือง และจุดเดน
ของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพหนาที่ของประชาชน 

2.3.1 อธิบายเหตุผลการปฏิรูปการเมือง
การปกครองของประเทศไทย
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันได 

  1 
ขอ 28 

    

  2.3.2  อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญ            
ที่เก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนไทยได 

 1 
ขอ 29 

     

  2.3.3  อธิบายจุดเดนของรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวกับหนาที่ของประชาชนไทยได 

 1 
ขอ 30 

     

  2.3.4  บอกสาเหตุการปฏิรูปการเมือง   
การปกครองของประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตได 

 

 1 
ขอ 31 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2.4 หลักการอยูรวมกันตามวิถ ี          
ทางประชาธิปไตยบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม 

2.4.1 บอกหลักการอยูรวมกันตาม
วิถีทางประชาธิปไตยได 

 1 
ขอ 32 

     

  2.4.2  ยกตัวอยางการนําหลักการ           
ของประชาธิปไตยมาปฏิบัติตน
เพื่อใหอยูรวมกันอยางสันติสุขได 

   1 
ขอ 33 

   

 2.5  สถานการณ และการมีสวนรวม
ทางการเมือง การปกครอง   
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.5.1  ระบุสถานการณสําคัญของประเทศ
ไทยที่เกี่ยวของกับการเมือง การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขได 

 1 
ขอ 34 

     

  2.5.2  ระบุสถานการณสําคัญของประเทศ      
ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต        
ที่เกี่ยวของกับการเมือง การปกครอง 
ได 

 1 
ขอ 35 

     

  2.5.3  ยกตัวอยางการปฏิบัติตนในการมี
สวนรวมทางการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได 

   1 
ขอ 36 

   

 2.6  หลักสิทธิมนุษยชน 2.6.1  อธิบายหลักสิทธิมนุษยชนได 
 

 1 
ขอ 37 

     

  2.6.2  ระบุชื่อหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนได 

 
 
 

 1 
ขอ 38 

     



มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2.7 การมีสวนรวมในการคุมครอง
ตนเอง และผูอื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

2.7.1  บอกแนวทางการมีสวนรวมในการ
คุมครอง ปกปองตนเอง และผูอื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

   1 
ขอ 39 

   

 2.8  ประโยชนของการมีสวนรวมใน
การคุมครอง ปกปองตนเอง   
และผูอื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

2.8.1  ยกตัวอยางการคุมครอง ปกปอง
ตนเอง และผูอื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชนได 

  1 
ขอ 40 

    

          

รวม 40 28 5 7    
 


